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КУРСОВА РОБОТА З ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ФАХУ 

Тип  Дисципліна професійної підготовки за вибором студента  
Код 44  

Семестр  6, 8 

Загальна кількість 
кредитів/годин 

 3 (90 год) 

Форма контролю  Захист, залік 

Викладач  доц. Тараненко О. В., ст. викл. Черниченко І. М., ст. викл. 
Родигін К. М., доц. Супрун В. М., доц. Борецький В. В. 

Необхідні 
обов’язкові 
попередні та супутні 
навчальні 
дисципліни 

 «Журналістська майстерність і фах», «Журналістські 
жанри (інформаційні)», «Журналістські жанри 
(аналітичні)», «Журналістські жанри (художньо-

публіцистичні)», «Теорія журналістики: Теорія масової 
комунікації», «Медіаправо та медіаетика», «Теорія, 
методика та психологія журналістської творчості» 

Місце у структурно-

логічній схемі 
 Курсова робота з теорії та історії журналістики 

створюється на третьому курсі навчання. 
Форми навчання  Вибір теми дослідження, розробка концепції дослідження, 

визначення методології, написання курсової роботи, 
оформлення роботи, захист наукової роботи. 

Критерії оцінювання  Підсумковий контроль (залік) 100 балів 

Мова викладання  Українська 

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота над науковою проблемою, формулювання теми наукового 
дослідження. Визначення методології дослідження. Опрацювання наукових 
літературних джерел. Написання теоретичної частини дослідження. Збір 
емпіричного матеріалу, на якому базується дослідження. Опрацювання 
зібраного матеріалу. Виклад результатів дослідження. Оформлення роботи 
відповідно до правил і вимог, передбачених методичними рекомендаціями до 
виконання, оформлення та захисту курсової роботи. Підготовка до захисту 
курсової роботи. Представлення результатів проведеного наукового дослідження 
студента, захист власної точки зору в науковій полеміці. 
 

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі 
ПРН-У-2. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел. 
ПРН-К-7. Генерувати  інформаційний контент. 



ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи уважне 
сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. 
ПРН-У-3. Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології. 
ПРН-К-3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована й проведена самостійно або  колегами. 
ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування 
в професійній діяльності. 
ПРН-К-8. Пропонувати створений медійний продукт. 
ПРН-К-1. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення і методи соціально-

комунікаційних та інших наук. 
ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії. 
ПРН-К-4. Виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання 
завдань факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань і які не 
вдається відтворити, що передбачає необхідність у самоосвіті та 
професійному удосконаленні. 


